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הגיעו המעודדות התגובות רוב שלה. הרשת מגופיית שברח השחום בדד
 הופעה הוא שלה היחיד הפרנסה החיוכים חופשית. אהבה חופשי, מין

 אופנה. בתצוגות הפוליטיות הכוונות למשמע שעולים
מתלוננת. היא אין אך לה, קל לא הבחירות. אחרי כליל להימחק עשויים

 כיום צחקו, האיטלקיה הגברת מן גם
 ברחבי־העולם, במסעותיה הצוחקת היא
 את לשמה כשמוסיפים בישראל, וגם

בית־הנבחרים״. ״חברת התואר:
 צ׳יצ׳ו־ את מזכירה אינה היפה אני

 נראית היא החיצוני. במראה לינה
 במישור גם שחומת־עור. שלה, כנגטיב

 חילוקי־דיעות שוררים האידיאולוגי
 שוללת למשל, אני, הגברות. שתי בין
 סיבות בגלל לא לא, הזנות. מוסד את

 בדיוק נהנית ״האשה פשוט: דתיות,
 לה? ישלם שהוא למה אז הגבר. כמו
 רק זה בזנות, עובדת כשאשה מזה, חוץ

 לא אחת אף ברירה. לה שאין מפני
 פעמים הרבה מרצון. זה את עושה

 לא את למה ,אניטה, אותי, שואלים
 אילו שלך?׳ מהגברים כסף לוקחת
 היום הייתי כסף, לוקחת הייתי

 חושבים גברים המון מיליונרית.
 ולהביא אותי לקנות יוכלו שבכסף

 מזמינים אנשי־עסקים למיטה. אותי
 וחושבים לארוחות־צהריים, אותי

מין." ממני יקבלו הארוחה שאחרי
 ״לא ואומרת אצבעה מניפה אני
אצלי!"
 מין — לאידיאולוגיה נאמנה וכך,

 במצב חיה היא — לחוד וכסף לחוד
 בגלל בחובות שקועה קשה, כלכלי

ומקור־ בדמי־מפתח, ששכרה דירה

^ ן 11/11 סיר אניטה בקיק, ולהתפשט ולינה, יצ צ הג § 11411,
 והמשיך הירפה לא הגבר מצלצלת. נשיקה פיצוי, לו נתנה אך לזאת, בה

מזה. התחמקה היא מנוסה כפוליטיקאית פקעה. לא סבלנותה לבקש.
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 להיות צריכה ״בחורה נלהבות: פחות היו הנשים שבחבורה. הגברים מצד
 דברים יש לבחורה ״אם אניטה: תשובת לעברה. הנשים קראו צנועה"

ידיים. בשתי זה את קיבלו הגברים אותם.״ שתסתיר סיבה אין יפים,
ושוב שוב החוזרות מילים הן ו״אניטה״ שנים? כמה בעוד יהיה מה

בגוף עצמה על מדברת היא בדבריה. אניטה. דיברי גדול!" ״אלוהים
משתמשת אמריקאי, במיבטא שלישי, ״סקסי," ״פרובוקטיבי," ״מותק,״

 רופא של מיומנה ביד סיליקון לגופה
 בתואר להתהדר יכלה היא מומחה,

המדינה. של החזה נוסף:
 לתארים להוסיף פללי רוצה עכשיו

הוא כשהדגל ח"כ, של תואר גם אלה

לכנסת. לרוץ רוצה היא **כשיו
 היא הול", ״אני היא פללי, אניטה

 גם להיות רוצה המדינה, של העכוז
 רק יש, מה הישראלית. צ׳יצ׳ולינה
מותר? לאיטלקים

 המושלם, הגוף בעלת פללי,
לתל הבנוי ישבנה בשל התפרסמה

 בגאווה שנחשף הברונזה, בצבע פיות,
 החליטה אחר־כך שונים. באירועים

 שעם נראה מושלם. חזה גם רוצה שהיא
 קצת נדיב הטבע היה זה חלק־גופה

 תרים כאניטה בחורה לא אבל פחות.
שהוחדר אחרי הטבע. מול אל ידיה את

.ציצודינה
בחוד־דבן

אניטה! 11 טעית, לא
---------חברת־כנסת. להיות רוצה קיה

טי צ׳יצ׳ולינית בפוזה אניטה
 האיטל- כמו היא גם פוסית.

המיני." החופש ״יחי שלה: הסיסמה




